ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب
ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ؟
در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  IPVMاز ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد اﻣﺴﺎل ﻧﻈﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾ وﯾﮋن اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎل ﻫﺎی  2014و  2015در اﺑﺘﺪای ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﻨﻔ و اﻓﺖ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ :
– Arecont
– Axis
– Dahua
– Hanwha
– Hikvision
– Lenel
– Uniview

ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﺮد ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﺎل 2016
– ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻘﺎم اول را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﻧﻈﺮات رای دﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل  2014و  2015ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
– ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻮﻧ وﯾﻮ در ﺣﺎﻟ ﻣﻘﺎم دوم را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در رده ﺑﻨﺪی ﻫﺎی IPVM
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و رﺷﺪ ﻋﺠﯿﺒ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
– ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻧﻮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﯿﺎن ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارد.

ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﺮد ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﺎل 2016
–  Lenelﮐﻪ روﻧﺪی ﻣﻨﻔ دارد و در ﺳﺎل  2016ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوش را از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯿﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
–  Arecontﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺖ روﺑﺮوﺳﺖ.
–  Axisﻫﻢ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ روﺑﻪ رو اﺳﺖ و در رده ﻣﯿﺎﻧ دﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﻋﻠﺘﺶ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﮐﺴﯿﺰ ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد.
–  Dahuaﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻌ در ﻓﺮوش ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﺮوی از ﺟﻨ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎﺗ ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﻫﺎﯾ وﯾﮋن و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش ﺑﺮای ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺘﺎب رﺷﺪ ﻣﻨﻔ
در ﺳﺎل ﻫﺎی  2014و  2015ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎم اول ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺑﺎ

ﺷﺘﺎب ﻣﻨﻔ و اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮوش و ﺳﻌ در ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﺎره ﺳﻌ در ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻨﻔ
داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  10درﺻﺪی ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﻗﺮار دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮات ﻫﻢ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺎﯾ وﯾﮋن و ﮔﺴﺘﺮدﮔ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ :
– ﻃﯿﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺎﯾ وﯾﮋن و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان.
– ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺎﯾ وﯾﮋن.

– ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺧﻮب ﻫﺎﯾ وﯾﮋن.
از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮای ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﺳﺎل ﺧﻮﺑ ﻧﺒﻮده ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ در ﻧﻈﺮ

ﺳﻨﺠ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻫﺎﯾ وﯾﮋن را از ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮده اﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮات ﺑﯿﺎﻧﺮ ﻧﺮاﻧ ﻫﺎی
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺸﻼت اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی و رواﺑﻂ دوﻟﺘ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ :
– ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﺗﻤﺎﯾﻠ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﻧﺪارد.
– ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﻧﻈﺮات را ﺑﺨﻮان و ﺷﻬﺮت ﺧﻮد را ﻟﻪ دار ﻧﻦ.
– ﻣﺎ ﻓﺮوش ﮐﻤ را ﺑﺎ ﻫﺎﯾ وﯾﮋن آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﺮوﺷﻤﺎن
رو ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣ رود .اﻧﻘﺪر ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ از
ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑ داﺷﺖ.
ﻫــﺎﯾ وﯾــﮋن در ﺳــﺎل ﺟــﺎری ﺳــﻌ در ﮐﺴــﺐ ﺣــﺪاﮐﺜﺮی ﮐــﺎرﺑﺮان و ﺧﺮﯾــﺪاران را داﺷــﺖ اﻣــﺎ ﺧﯿﻠــ از
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی ﺿﺮر دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣ ﮔﺸﺖ.

ﺳﺎل  2017ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﯿﺰی ﺑﺮای ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .از ﻃﺮﻓ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﺎران ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

داﻫﻮا و ﻓﺮوش در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ در آﻣﺮﯾﺎ
داﻫﻮا اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﺮداب ﺟﻨ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘ ﻣﺜﻞ داﻫﻮا ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻬﻢ ﻓﺮوﺷ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ را در ﺳﺎل  2015در ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر
و ﺣﺘ NoName در آﻣﺮﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﻔﺘ روی ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ
ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﻮﻧ وﯾﻮ ﻣﻘﺎم دوم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻮﻧ وﯾﻮ درﺣﺎﻟ ﻣﻘﺎم دوم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﻧﯿﺰ داردUniview .
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﯾ وﯾﮋن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ روی رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﺣﺎﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﻮﻧ وﯾﻮ ﻣ داﻧﻨﺪ.
در ﻧﻈﺮات ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ:
– اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ ﯾﻮﻧ وﯾﻮ ﺑﻮد  .ﻋﻠﺖ ﻫﻢ  Unicodeو ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
– ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨ Dahua)و (Hikevision
– ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﭼﯿﻦ
– ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﮐﺎراﯾ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻫﺎﻧﻮﻫﺎ
ﻫﺎﻧﻮﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﻧ وﯾﻮ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺘ ﻣﯿﺎن رده در ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻀﻮر
دارد .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧ را در ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻫﺎﻧﻮﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ :
– ﺳﺎﻣﺴﻮﻧ ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ
– ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
– ﺳﺮی ﻫﺎی  Qو  Pﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺮی SNV
– ﻫﺎﻧﻮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ اﺳﺖ وﻟ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺖ ﻓﺮوش داﺷﺘﯿﻢ.
– ﻗﻄﻌﺎ آﻣﺎر دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺮاب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺎﻧﻮﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.

 Lenelﺑﺎزﻧﺪه ی ﺑﺰرگ
در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت  Lenelرا از ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﺣﺬف
ﮐﺮده اﻧﺪ.
–  Lenelﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻓﺮوش ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ در ﮐﻨﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪ.
–  Lenelﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﺤﺼﻮل ﺿﻌﯿﻔ دارد.
–  Lenelدﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ اﺷﺎﻻﺗ ﮐﻪ دﯾﺮان از ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺶ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ.
– ﻫﻨﻮز  Lenelرا از ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوش دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﺮده اﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت  Axisﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﮐﺴﯿﺰ آن را از ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﮐﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ:
–  Axisﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾ دارد.
– ﺧﯿﻠ ﻓﺮوش  Axisﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ دﯾﺪن ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﮐﺴﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ارزاﻧﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دﯾﺮ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ.
– دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺮی  Pو  Mاﮐﺴﯿﺰ در ﻟﯿﺴﺘﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻨ ﺑﻬﺘﺮ و
 IRو ﺗﺤﻠﯿﻠﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﺑﻬﺘﺮ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
– اﮐﺴﯿﺰ ﺧﯿﻠ ﮔﺮان اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده و ﻧﻈﺮش اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ:
ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻤﺎن از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل  Companion Lineﻣ ﺑﺎﺷﺪ .

 Arecontو ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺖ
ﺷﺮﮐﺖ  Arecontﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺖ را در ﺳﺎل  2016در ﺗﻮﻟﯿﺪات دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨ را ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
– ارﮐﺎﻧﺖ وﯾﮋن ﺷﺮﮐﺘ ﺑﺎ ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺴﯿﺎر
–  Arecontﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﻓﺮم ورﻫﺎی ﺑ ﮐﯿﻔﯿﺘ دارد.
– ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ

– ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾ در ﺷﺐ ﺑ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎراﯾ در ﻧﻮر ﮐﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ
– ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﻼت ﺳﺎزﮔﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ Avigilon
 Avigilonﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮی در ﻧﯿﻤﻪ ﻣﯿﺎﻧ ﺑﺎزار از ﻧﺎه ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺎل  ، 2015ﺳﺎل 2016
اﺻﻼ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺬاﺑ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪ .رﺷﺪ ﮐﻠ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﭼﯿﺰ
اوﯾﺠﯿﻠﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪک ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﺮی  ACMﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل زﯾﺎدی رو ﺑﻪ
رو ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﻣ

ﭼﺮﺧﺪ .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل دارای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺮف اول را در اﻧﺘﺨﺎب دورﺑﯿﻦ
ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣ زﻧﺪ.

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎل 2017
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﻮر دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤ رود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺠﯿﺒ در ﺳﻬﻢ ﺑﺎزارﻫﺎ در ﺳﺎل 2017
ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ آﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻟﺐ ﻣﺮز ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل راﻫ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

